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Onze nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van 2018 is bekend! Jouke
Jongsma keert na 4 jaar terug in de
gemeentepolitiek en zal samen met
ons proberen een prachtig resultaat te
behalen bij de komende gemeenteraad verkiezingen. Jouke succes, we
gaan als team voor een topresultaat!
Deze nieuwsbrief ontvangt U enkele dagen later dan doorgaans de regel is. Dit heeft alles te maken met de ledenvergadering die op 30 oktober heeft plaatsgevonden, waar
de lijsttrekker, de kandidatenlijst en ons verkiezingsprogramma voor 2018-2022 is vastgesteld.
Het verkiezingsprogramma zal na het aanbrengen van een
aantal door de ledenvergadering vastgestelde wijzigingen
worden gepubliceerd op onze internetpagina en per mail
worden gezonden aan onze leden. Ook de vastgestelde
kandidatenlijst wordt binnenkort gepubliceerd op onze internetpagina.
Wat kwam in oktober zoal op ons pad:
Op 4 oktober is door de Raad het
spektakel “Berkoop vol Vuur” bezocht.
Een prachtige voorstelling waar een
groot aantal inwoners van Oldeberkoop, maar ook vrijwilligers uit omliggende dorpen, hun beste kunnen vertoonden. Hoewel de weergoden
niet volop meewerkten straalde het enthousiasme er bij de
spelers vanaf. Prachtig resultaat
van alle vrijwilligers die zich hier
voor hebben ingezet, een schoolvoorbeeld van gemeenschapszin!
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Op 18 oktober hebben 4 van onze leden samen met onze wethouder een expertmeeting te Leeuwarden bezocht over de
voorgenomen vliegroutes voor luchthaven Lelystad. Teleurstellend dat er zo weinig vertegenwoordigers van andere politieke
partijen aanwezig waren, waarbij vooral de provinciale politici
slechts mondjesmaat hun gezicht lieten zien en kritische vragen
stelden. Kennelijk is te verwachten overlast in de zuidoosthoek van onze provincie
minder belangrijk dan als dit in de grotere kernen zich voordoet! Onze bezorgdheid
werd volop onderschreven door de aanwezige vertegenwoordigers en experts van
diverse organisaties. Hoewel de invloed van de lokale politiek slechts beperkt zal zijn
proberen we het maximaal bij alle instanties onder de aandacht
te brengen. Dit is inmiddels ook gebeurd door ons college door
een zienswijze op de voorgenomen plannen in te dienen. Helaas
is het wethouder Van de Boer niet gelukt om een gezamenlijke
provinciale reactie richting Den Haag voor elkaar te krijgen bij de
verantwoordelijk gedeputeerde van provincie Fryslan.

Op 20 oktober hebben we een werkbezoek gebracht aan bierbrouwerij De
Zwaluw in Fochteloo. Speciaal voor 500 jaar Stellingwerven is door deze
brouwerij het “Vrijstaat de Stellingen” bier gebrouwen. Een rondleiding
door de brouwerij, uitleg over het brouwproces en uiteindelijk proeven van
het gemeentelijk gerstenat! Een interessant bezoek aan een erg enthousiaste ondernemer die het brouwen als hobby heeft.

Verslag van de Raadsvergadering van 17 oktober:
Deze avond beginnen we met een bijzondere gebeurtenis, de beëdiging van Burgemeester Dhr. Drs. H. Oosterman in verband met zijn
benoeming voor de derde periode als burgemeester van Ooststellingwerf.
De beëdiging van de burgemeester wordt gedaan door Commissaris
van de Koning in Fryslân Dhr. Drs. A.A.M. Brok. Na een toespraak van Dhr. Brok
wordt de eed afgenomen bij Dhr. Oosterman.
De nestor van de raad Meine Jansma richt namens de raad het woord aan Dhr. Oosterman en de commissaris van de Koning. Jansma haalt hierbij onder andere het 500
jarig bestaan van Ooststellingwerf aan.
Tenslotte krijgt Dhr. Oosterman het woord, hij zegt nog niet klaar te zijn met zijn
klus en blij te zijn met de herbenoeming.
Om 20.30 uur opent de nieuw beëdigde burgemeester de reguliere vergadering.
OoststellingwerfsBelang dient samen met CU ,PvdA, en Stellingwerfplus een motie
vreemd aan de orde van de dag in over dagbesteding.
Stichting Biosintrum
Dit onderwerp zit in de portefeuille van de burgemeester, daarom kan hij bij dit onderwerp geen voorzitter zijn. Henk Dongstra vervangt hem.
Er is de afgelopen tijd veel gedebatteerd over de rechtsvorm, zoals wordt voorgesteld een stichting en ook over de bouw van het Biosintrum is het nodige ter tafel
geweest. De verwachtingen zijn dan ook hoog.
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Naar onze mening een uitgelezen kans voor onze gemeente om onderwijs, bedrijfsleven en overheid bijeen te brengen en gezamenlijk op te trekken naar realisatie van
een meer biobased economy! Hier gaan grote investeringen mee gepaard. Dat er
duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd is natuurlijk een voorwaarde. Dit is met de ons aangereikte contracten en overeenkomsten
naar behoren geborgd is onze mening. OoststellingwerfsBelang stemt in met het
voorstel en het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.
Voorgenomen fusie openbare basisschool ’T Twaspan’ met christelijke basisschool
‘De Schalmei’ te Haulerwijk- sluiting openbare basisschool van stichting Comprix.
Ook dit onderwerp is de portefeuille van de burgemeester. D66 en Stellingwerfplus
dienen een amendement in tegen de sluiting van deze school. Voor ons is dit een besluit dat naar ons idee genomen mag worden door degene die het aangaan, in dit
geval de ouders, medezeggenschapraad, ouderraad en scholenkoepels Comprix en
Tjongerwerven. Naast het feit dat goed basisonderwijs voor de toekomst in Haulerwijk door deze fusie is verzekerd, is voor ons ook van groot belang dat met name
de ouders dit voorstel steunen. Wij gaan dan ook niet mee in het ingediende amendement en gaan akkoord met de voorgenomen fusie.
Motie vreemd aan de orde van de dag
Op initiatief van OoststellingwerfsBelang wordt er een motie ingediend, met daarin
de vraag of er onderzocht kan worden of er met de zorgaanbieders afspraken gemaakt kunnen worden voor het aanbieden van dagbesteding zonder WMO indicatie.

Deze motie wordt mee ingediend door CU, PvdA en StellingwerfPlus dus een meerderheid van de raad. Het college neemt deze motie over. In februari 2018 wordt de
raad van de uitkomst op de hoogte gebracht.
Ledenvergadering 30 oktober 2017 in het dorpshuis te Langedijke.
De voorzitter kon zo’n 30 leden verwelkomen, allemaal betrokken
mensen die zich willen inzetten voor de belangen van Ooststellingwerf en zijn inwoners.
De leden hadden allemaal een concept van het verkiezingsprogramma 2018-2022
thuis gezonden gekregen, aan de hand waarvan er inhoudelijk vragen konden worden gesteld. Het verkiezingsprogramma werd met een aantal voorgestelde aanpassingen gewijzigd door de leden vastgesteld. Een behoorlijke
klus voor de opstellers, maar het resultaat mag er dan ook
zijn!
Vervolgens werd door de kieslijstcommissie de werkwijze aan
de hand waarvan de concept kandidatenlijst is samengesteld
gepresenteerd.

Lijsttrekker 2014 Sierd de Boer gaf vervolgens uitleg over de wijze waarop hij zich
wil gaan inzetten voor OoststellingwerfsBelang de komende jaren. Met name het begeleiden van de nieuwe (kandidaat) fractieleden ziet hij als een taak die hij op zich
wil nemen.
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Voor het eerst sinds de oprichting van OoststellingwerfsBelang
komt er dus in 2018 een andere lijsttrekker. Dit in de persoon
van Jouke Jongsma, geen onbekende binnen de partij. Jouke
heeft in de periode tot aan 2014 als raadslid voor onze fractie in
de Raad gezeten. Jouke heeft zich als kandidaat lijsttrekker enthousiast aan de aanwezige leden gepresenteerd. Zijn betoog
wist hij niet volledig in het Nederlands uit te spreken, een anekdote kon volgens hem alleen tot zijn recht komen in het Fries, zijn geliefde voorkeurstaal. Niet alleen zijn ambitie maakte hij kenbaar, maar ook het belang van
een gezamenlijke inzet voor het bereiken van onze doelen. Jouke succes!
Als volgende item stond het presenteren van de nieuwe (kandidaat) fractieleden.
Achtereenvolgens stelden de volgende kandidaten zich aan de andere leden voor:
Esther Verhagen, Arènda Broersma, Niels van den Berg, Edwin Meijerhof, Henk
Oosterhof, Ria de Groot en Harm Betten.
Als laatste werd de concept kandidatenlijst gepresenteerd. Na ook hier over te
hebben gediscussieerd werd de kandidatenlijst in licht aangepaste vorm door de
leden vastgesteld. De kandidatenlijst wordt binnenkort op de site gepubliceerd.
Als laatste presenteerde de campagnewerkgroep de stand van zaken met betrekking tot hun plannen voor de komende verkiezingen. Er staat al het nodige op de
rit, maar er is ook nog veel werk te verzetten, dus deze club kan aan de bak!!
Al met al zijn er dus de nodige stappen gezet op weg naar de aanstaande verkiezingen op 21 maart 2018 !

Bij de redactie bekende verjaardagen in november:

15 november Niels van den Berg

Mocht u geen prijs (meer)stellen op toezending van de nieuwsbrief, laat
het ons dan weten, we zullen u dan verwijderen uit de mailinglijst.
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